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ANEXO I

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS
CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO:
Área Apoio Especializado - Especialidade Arquivologia
Realizar atividades de nível superior a fim de promover a

adequada preservação de documentos e gestão de arquivos. Com-
preende o planejamento, a organização, a coordenação e o controle
dos procedimentos e operações técnicas para produção, tramitação,
utilização, avaliação e arquivamento de documentos. Envolve a emis-
são de pareceres, relatórios, laudos, a realização de estudos, o aten-
dimento a usuários e a divulgação do acervo, dentre outras atividades
de mesma natureza e grau de complexidade.

Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia Civil
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir os

padrões de qualidade técnica e segurança das obras e reparos de
edificações, bem como a adequada manutenção de instalações. Com-
preende o planejamento e elaboração de projetos e especificações, o
assessoramento para contratação dos serviços necessários e o acom-
panhamento/fiscalização da execução, bem como outras atividades de
mesma natureza e grau de complexidade.

Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia Elé-
trica

Realizar atividades de nível superior a fim de garantir os
padrões de qualidade técnica na geração, transmissão, distribuição e
utilização de energia elétrica, bem como a adequada manutenção e
reparo das instalações. Compreende o planejamento e elaboração de
projetos e especificações, o estudo de viabilidade técnico-econômica,
a elaboração de laudos e pareceres, o assessoramento para contratação
dos serviços necessários e o acompanhamento/fiscalização da exe-
cução, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de
complexidade.

Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina (Psi-
quiatria)

Realizar atividades de nível superior a fim de promover e
preservar a saúde de magistrados, servidores, inativos e pensionistas e
a de seus dependentes. Compreende a realização de exames médicos
ambulatoriais, avaliação de exames complementares, atendimento
emergencial, elaboração de laudos e pareceres técnicos, execução de
perícias em juntas médicas e encaminhamentos para outros profis-
sionais e/ou instituições para prestação de assistência médica. Inclui o
planejamento e execução de programas de saúde e o controle do
estoque e das condições de uso dos equipamentos, aparelhos, ma-
teriais e medicamentos utilizados no atendimento médico, dentre ou-
tras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Observação: considerar-se-á legislação vigente até a data da

publicação do Edital de Abertura das Inscrições.
CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos Analista Ju-

diciário - Área Apoio Especializado - Especialidades ARQUIVO-
LOGIA E MEDICINA (PSIQUIATRIA)

P O RT U G U Ê S
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e ver-

bal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego
de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Pontuação.
Redação. Interpretação de texto.

NOÇÕES DE DIREITO
Lei nº 8.112/90: Do provimento; Da vacância; Dos direitos e

vantagens; Do regime disciplinar; Do processo administrativo dis-
ciplinar. Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, clas-
sificação e espécies. Invalidação dos atos administrativos. Revogação
e anulação. Efeitos decorrentes. Direito Constitucional: Dos prin-
cípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos di-
reitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da na-
cionalidade e dos direitos políticos. Da organização do Estado: da
organização político-administrativa, da União, dos Estados Federados,
dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da Admi-
nistração Pública: disposições gerais e dos servidores públicos. Da
organização dos poderes: do Poder Judiciário: disposições gerais, do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tri-
bunais Regionais Federais e dos Juízes Federais.

CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos Analista Ju-
diciário - Área Apoio Especializado - Especialidades ENGENHARIA
CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA

P O RT U G U Ê S
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e ver-

bal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego
de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Pontuação.
Redação. Interpretação de texto.

NOÇÕES DE DIREITO
Responsabilidade Civil e Criminal em Obras de Engenharia e

Conhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis. Lei
nº 8.666/93 e alterações. Lei nº 8.112/90: Do provimento; Da va-
cância; Dos direitos e vantagens; Do regime disciplinar; Do processo
administrativo disciplinar. Atos administrativos: conceitos, requisitos,
atributos, classificação e espécies. Invalidação dos atos administra-
tivos. Revogação e anulação. Efeitos decorrentes. Direito Constitu-
cional: Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fun-
damentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos
sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos. Da organização do
Estado: da organização político-administrativa, da União, dos Estados
Federados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da
Administração Pública: disposições gerais e dos servidores públicos.
Da organização dos poderes: do Poder Judiciário: disposições gerais,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos
Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especia-

lidade ARQUIVOLOGIA
Conceitos fundamentais de Arquivologia, origem, histórico,

finalidade, função, classificação e princípios. Órgãos de documen-
tação: características dos acervos. Ciclo vital dos documentos/Teoria
das Três Idades. Classificação dos documentos: princípios, natureza
do assunto, gênero, tipologia e suporte físico. Terminologia Arqui-
vística. Preservação, conservação preventiva e restauração de do-
cumentos arquivísticos: política, planejamento e técnicas. Gestão de
Documentos: produção, tramitação, uso e destinação. Avaliação de
Documentos. Legislação arquivística brasileira: leis e fundamentos.
Segurança e sigilo na gestão de documentos. Sistemas e métodos de
arquivamento. Classificação de documentos de arquivo: elaboração e
aplicação de códigos ou planos de classificação. Temporalidade de
documentos: elaboração e aplicação da tabela de temporalidade. Ava-
liação e destinação de documentos: transferência, recolhimento e eli-
minação. Arquivos especiais. Arranjo e descrição de documentos:
normas de descrição arquivística e elaboração de instrumentos de
pesquisa. Acesso à informação. Aplicação de tecnologias nos ar-
quivos. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e regulamen-
tações. Digitalização de documentos de guarda permanente. Geren-
ciamento eletrônico de documentos. Certificação digital. Preservação
digital. Gestão da informação e do conhecimento aplicadas aos ar-
quivos das instituições públicas. Políticas públicas dos arquivos per-
manentes: ações culturais e educativas. Ética profissional.

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especia-
lidade ENGENHARIA CIVIL

Topografia: Levantamentos plani-altimétricos; Referências
de Nível (RN); Sistema GPS; Locação de obras; Gabarito de obra.
Terraplenagem: Equipamentos; Processos executivos; Cálculo de vo-
lumes de corte e aterro; Compactação; Taludes; Contenções; Controle
tecnológico e ensaios; Controle geométrico; Drenagem; Rebaixamen-
to de lençol freático; Obras de arte correntes; Escavações; Segurança
em escavações; Uso de explosivos. Geotecnia: Solos e suas carac-
terísticas; Índices físicos; Limites de consistência; Mecânica dos So-
los; Estabilidade de taludes; Contenções; Tensões; Capilaridade; Per-
meabilidade; Compressibilidade; Adensamento; Recalques; Cisalha-
mento; Solos moles; Mecânica das Rochas; Ensaios de laboratório;
Ensaios "in situ"; Sondagens. Materiais: Cimento: tipos e emprego;
Argamassas: tipos e emprego, traços; Cal; Gesso; Areia; Pedra bri-
tada; Aço; Madeiras; Alvenarias: tipos e materiais; Concreto: tec-
nologia, dosagem, centrais de concreto, ensaios: "slump", extração de
corpos de prova e testemunhos, esclerometria, resistência caracte-
rística, módulo de elasticidade. Fundações e estruturas: Fundações
diretas; Fundações indiretas; Estacas; Provas de carga estáticas e
dinâmicas; PIT; Blocos de fundação; Baldrames; Pilares; Vigas; La-
jes; Cálculo estrutural; Estruturas de concreto armado e protendido;
Estruturas de aço; Estruturas de madeira; Estruturas especiais; "Steel-
framing"; Alvenaria estrutural; Pré-moldados; Muros de arrimo; Cor-
tinas; Paredes diafragma. Construção civil e elementos de arquitetura:
Planejamento e projeto de canteiro de obras; Uso e ocupação do solo;
Execução de alvenarias em geral; Revestimentos com argamassas:
tipos; Revestimentos cerâmicos de interiores e de fachadas; Reves-
timento com pedras, madeiras, fibras e aglomerados; Paredes e di-
visórias de gesso, elementos vazados, tijolos cerâmicos, blocos de
concreto, tijolos de vidro, placas cimentícias; Pisos: execução de base
e contrapiso, pisos de madeira, pedras, vinílicos, cimentados, gra-
nilite, borracha; carpete; Pisos de alta resistência; Revestimentos la-
minados em pisos e paredes; Forros: madeiras, aglomerados, gesso,
metálicos, PVC, poliestireno expandido; Telhados: estruturas de te-
lhados, telhas cerâmicas, telhas metálicas, telhas de fibrocimento,
telhas shingle, coberturas em policarbonato e acrílico; Esquadrias
metálicas, de madeira, PVC: componentes e métodos construtivos.
Vidros: tipos, aplicações, métodos construtivos. Ferragens e vedações.
Policarbonato; Acrílico; Aproveitamento de resíduos e sustentabili-
dade na construção; Inovação tecnológica e racionalização na cons-
trução; Programa brasileiro de qualidade e produtividade na cons-
trução habitacional - PBQP-H; Acessibilidade a edificações, mobi-
liário, espaços e equipamentos urbanos (NBR 9050:2004); Qualidade
na construção: conceitos, objetivos, sistema brasileiro e sistema ISO.
Pinturas: Preparações e base para cada tipo de pintura; Caiação;
Massa corrida; Massa acrílica; Pintura com tintas látex; Pinturas com
tintas epóxi; Tintas á base de poliuretano; Tintas à base de borracha
clorada; Pintura à óleo; Pintura com esmalte sintético; Verniz; Si-
licone; Esmalte acrílico; Fundos preparadores; Fundos anti-ferrugem.
Impermeabilização: Mantas, elastômeros, revestimentos asfálticos, ar-
gamassas impermeáveis; Preparação das superfícies para cada tipo de
impermeabilização; Camadas separadoras; Teste de estanqueidade;
Proteção mecânica; NBR 9575:2010. Instalações hidrossanitárias e
pluviais: Sistemas prediais de água fria; Sistemas prediais de água
quente; Reservatórios; Barrilete; Bombas: tipos, dimensionamento e
utilização; Perda de carga; Tubulações e conexões: metálicas, de
concreto, cerâmicas, de PVC, PPR e CPVC; Sistemas PEX; Sistemas
de esgotos sanitários; Caixas de gordura; Tratamento de esgotos;
Sistemas de esgotos pluviais; Aproveitamento de águas da chuva;
Cálculo e dimensionamento de tubulações, ralos e caixas. Instalações
de gás: NBR 13103; NBR 13523; NBR 13932 e NBR 15526. Ins-
talações de prevenção e combate a incêndios: Extintores; Sistemas de
chuveiros automáticos; Hidrantes e mangueiras; Rotas de fuga; Es-
cadas enclausuradas; Portas corta-fogo; Ante-câmaras; Exaustão e
ventilação; Sistemas de detecção e alarme de incêndio; NBR
9077:2001; NBR 10897:2004; NBR 9441. Patologias das constru-
ções: tipos, diagnóstico, prevenção e reparos. Patologias do concreto,
alvenarias, argamassas, fachadas, pisos, coberturas, impermeabiliza-
ções; Umidade: infiltrações; Madeiras: brocas e cupins; Corrosão
metálica; Tratamento de madeiras e metais. Pavimentação: Sub-base e
base para pavimentação; Compactação; Pavimentos: placas de con-
creto, asfalto, pedras, elementos pré-moldados de concreto: pavimen-
to intertravado; Meio-fio de concreto; Pisos especiais para portadores

de deficiências. Segurança Do Trabalho: Equipamentos de segurança
individual e coletiva; Brigadas de incêndio; PCMAT (Programa de
Condições e Meio Ambiente no Trabalho); Normas Reguladoras do
Ministério do Trabalho. Orçamento E Planejamento De Obras: Prin-
cípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de or-
çamentos. Formação de preços; Custos diretos e indiretos; Fluxo-
grama do orçamento da obra; Levantamento e preparação da planilha
de serviços; Elaboração das composições analíticas de custo; Pesquisa
de mercado de preços básicos, mão de obra, materiais; Incidência dos
encargos sociais trabalhistas; Análise de propostas de serviços; Custo
horário de utilização de equipamentos e de transporte; Cálculo do
BDI - metodologia aplicada aos benefícios e despesas indiretas; Ela-
boração do cronograma físico-financeiro e do fluxo de caixa; Mon-
tagem final de orçamento de obra; SINAPI; Gerenciamento e fis-
calização de obras públicas. Avaliação de imóveis urbanos: NBR
14653-2, de 2004. Custo Unitário Básico: NBR 12721, de 2006.
Laudos de avaliação. Conhecimentos básicos em AutoCAD, Project,
planilhas eletrônicas e editor de textos.

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especia-
lidade ENGENHARIA ELÉTRICA

Princípios de ciências dos materiais: características e pro-
priedades dos materiais condutores, isolantes, resistivos e magnéticos.
Princípios de eletricidade: resistor, capacitor e indutor em correntes
contínua e alternada; Leis de Kirchhoff; teoremas de Norton e Thé-
venin; associação de resistores, capacitores, indutores e de impe-
dâncias; potências ativa, reativa e aparente; resolução de circuitos
com uma e duas malhas; sistemas trifásicos equilibrados e não-equi-
librados; leis básicas do eletromagnetismo. Medidas Elétricas: sistema
internacional de unidades (SI). Máquinas elétricas: princípios fun-
damentais de conversão eletromecânica de energia; funcionamento,
características, ensaios e aplicações de geradores e motores CC e CA
(monofásicos e trifásicos); transformadores monofásicos e trifásicos;
transformadores de corrente e de potencial. Medidores de energia
elétrica; Paralelismo. Noções de equipamentos eletromecânicos: para-
raios, transformadores de potência, disjuntores, religadores automá-
ticos, seccionadores, transformadores para instrumentos, reguladores
automáticos de tensão, baterias, chaves fusíveis; grupos motor-ge-
radores, chaves de transferência automática; funções, princípios bá-
sicos de operação,características construtivas. Subestações elétricas.
Instalações elétricas de baixa tensão, abrangendo conceitos de tensão,
corrente, potência, comandos, tomadas, condutores, circuitos, disjun-
tores e aterramento. NBR-5410: Instalações elétricas, prediais e in-
dustriais: diagramas multifilar e unifilar; esquemas de aterramento,
dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de pro-
teção; curto-circuito e seletividade; luminotécnica. Sistema de pro-
teção contra descargas atmosféricas. Relés eletromecânicos: funcio-
namento, características e aplicações. NR-10: Segurança e eletrici-
dade. Eletrônica de Potência: dispositivos semicondutores: funcio-
namento, características e aplicações de diodos, transistores, SCRs,
TRIACs e DIACs; circuitos retificadores, inversores, fontes de ener-
gia ininterrupta (No-breaks). Qualidade da energia elétrica: distúrbios
na rede elétrica, harmônicos, correção do fator de potência, dispo-
sitivos de proteção contra surtos. Redes de comunicação de dados.
Automação predial: circuitos de comandos elétricos; acionamento de
motores elétricos; proteção; sistemas de controle eletropneumáticos e
eletrohidráulicos, controladores lógicos programáveis. Manutenção
elétrica: manutenções preventiva, preditiva e corretiva de equipa-
mentos e instalações elétricas prediais. Análise dos custos unitários,
custos totais, orçamento de obras, análise de memorial descritivo,
programação, planejamento e controle de obras, análise e avaliação de
projetos, conceito, concepção, dimensionamento, envolvendo conhe-
cimentos das grandezas. Dispositivos ópticos (LEDs, fototransistores,
optoacopladores). Princípios de planejamento e de orçamento público.
Elaboração de orçamentos. SINAPI. Conhecimentos básicos em Au-
toCAD, planilhas eletrônicas e editor de textos.

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especia-
lidade MEDICINA (PSIQUIATRIA)

Classificação em psiquiatria: CID-10 e DSM-IV-TR. Diag-
nóstico sindrômico e diagnóstico nosológico em psiquiatria. Psico-
patologia: teoria e clínica. Psicodinâmica. Interconsulta psiquiátrica.
Análise do resultado de neuroimagem em psiquiatria. Psicofarma-
cologia: indicações, posologias, efeitos adversos, intoxicação, inte-
rações. Psicoterapias: fundamentos teóricos, indicações, modalidades
e aplicações clínicas. Emergências psiquiátricas. Eletroconvulsotera-
pia. Psiquiatria forense. Responsabilidade penal e capacidade civil.
Documentos médicos: atestados, notificações, laudos e pareceres, de
acordo com a legislação vigente. Perícia psiquiátrica. Alienação men-
tal: definição, condições médicas correlacionadas e legislação as-
sociada. Perícia médica: incapacidade laboral total e parcial, inca-
pacidade laboral temporária e definitiva, capacidade laborativa re-
sidual. Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros trans-
tornos cognitivos. Transtornos relacionados ao uso de substâncias
psicoativas; dependência química no ambiente de trabalho. Trans-
tornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Exame psiquiá-
trico e exames complementares em psiquiatria do adulto. Abuso físico
e sexual no adulto. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: es-
quizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente,
delirante induzido. Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos
do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos
e impulsos. Transtornos fobicoansiosos: fobia específica, social e ago-
rafobia. Outros transtornos de ansiedade: transtorno de pânico, trans-
torno de ansiedade generalizada. Transtornos somatoformes. Trans-
tornos alimentares. Transtornos do sono. Transtornos de adaptação e
transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos dissociativos.
Transtornos da identidade e da preferência sexual. Transtornos da
personalidade. Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tra-
tamento. Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos de
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Noções de medicina
preventiva e saúde ocupacional com foco em saúde mental. Código
de Ética Médica. Trabalho com equipes multidisciplinares.
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